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Προβληματισμός για τους ξενοδόχους της Αθήνας

Το ζήτημα της πληρότητας των ξενοδοχείων στα αστικά κέντρα σχολίασε ο γε-
νικός γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Αργοσαρωνικού 
Ευγένιος Βασιλικός. Σε δήλωσή του αναφέρει ότι το πρώτο βήμα της επανεκκίνη-
σης στις 15 Ιουνίου δεν είχε τα αποτελέσματα που επιθυμούσαν οι ξενοδόχοι της 
Αθήνας σημειώνοντας ότι οι πληρότητες στα ξενοδοχεία κινήθηκαν μεταξύ 10% 
και 20%. Ο Ευγένιος Βασιλικός εκτιμά ότι όποιες κρατήσεις εισέλθουν στα συ-
στήματα των ξενοδόχων θα είναι της τελευταίας στιγμής, καθώς ακόμα και τώρα 
τα μηνύματα για Ιούλιο και Αύγουστο δεν είναι ενθαρρυντικά. Τονίζεται ότι στην 
Αθήνα έχει ανοίξει το 25% του ξενοδοχειακού δυναμικού της και πολλά αναμένουν 
να ανοίξουν τον Σεπτέμβριο ανάλογα των βοηθητικών μέτρων που τυχόν υπάρξουν 
από την κεντρική διοίκηση. Με μια φωνή οι φορείς του κλάδου κάνουν λόγο για 
έναν δύσκολο χειμώνα, ειδικά για τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας και ζητούν 
επιπλέον μέτρα στήριξης.

«Ακατέργαστο διαμάντι» ο καταδυτικός τουρισμός 
στην Ελλάδα

Δυνατό «χαρτί» για την Ελλάδα απο-
τελούν τα ναυάγια που φιλοξενού-
νται στις ελληνικές θάλασσες, καθώς 
αποτελούν «πόλο έλξης» για πολυ-
άριθμους τουρίστες ανά τον κόσμο 
που ασχολούνται με τις καταδύσεις, 
σύμφωνα με τον παγκοσμίως ανα-
γνωρισμένο δύτη Κώστα Θωκταρίδη.
Πιο αναλυτικά, ο καταδυτικός του-
ρισμός στη χώρα έχει σημαντικά 
περιθώρια ανάπτυξης, καθώς «η 
Ελλάδα είναι μια χώρα ασφαλής για 

τους τουρίστες, μια χώρα με καθαρά νερά, όπως και με πολύ εντυπωσιακό γεωλογι-
κό τοπίο. Το δυνατό μας σημείο όμως είναι τα ναυάγια», ανέφερε ο κ. Θωκταρίδης, 
συμπληρώνοντας ότι «οι δύτες είναι πάνω από 50.000.000 παγκοσμίως. Μόνο οι 
Γερμανοί που ασχολούνται με τις καταδύσεις είναι περίπου 3.000.000 και μάλιστα το 
1.000.000 απ' αυτούς ταξιδεύει κάθε χρόνο για καταδύσεις. Η έντονη αυτή καταδυτι-
κή δραστηριότητα δεν λαμβάνει χώρα σε νερά με τα χαρακτηριστικά που ομοιάζουν 
των ελληνικών.»

Ισχυρή συμμαχία για την 
τουριστική προβολή της 
Κ. Μακεδονίας

Μια συμμαχία που στοχεύει στην του-
ριστική προβολή της Κ. Μακεδονίας 
ανακοινώθηκε από την Marketing Greece 
με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κ. 
Μακεδονίας, του δήμου Θεσσαλονίκης, 
του Οργανισμού Τουριστικής Προβο-
λής & Marketing Ν. Θεσσαλονίκης, του 
Οργανισμού Τουριστικής Προβολής 
και Marketing του Ν. Χαλκιδικής, της 
Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, της 
AEGEAN και της Fraport Greece με τη 
στρατηγική κατεύθυνση του ΕΟΤ.
Στόχος της νέας αυτής μεγάλης σύ-
μπραξης είναι η στήριξη της τοπικής 
οικονομίας και κοινωνίας, αντιμετωπί-
ζοντας τις επιπτώσεις της πανδημίας, 
η μεγιστοποίηση του αποτυπώματος 
των δράσεων μέσα από τη συνένωση 
δυνάμεων και η δημιουργία των βάσεων 
για την περαιτέρω ανάπτυξη του του-
ριστικού προϊόντος της περιφέρειας τα 
επόμενα χρόνια.
Το έργο που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο 
της μεγάλης σύμπραξης της Κ. Μακεδο-
νίας αποτελείται από ένα πολυεπίπεδο 
πρόγραμμα δράσεων, το οποίο εστιάζει 
στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των του-
ριστικών προορισμών της περιφέρειας, 
δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη αξιοση-
μείωτων εμπειριών και θεματικών τουρι-
στικών προϊόντων των προορισμών τόσο 
μέσα από την αξιοποίηση υπάρχοντος 
υλικού όσο και μέσα από την παραγωγή 
περιεχομένου. Παράλληλα, το έργο θα 
προωθηθεί σε digital ταξιδιωτικές πλατ-
φόρμες αλλά και στο Discovergreece.
com, με στόχευση στο διεθνές κοινό αλ-
λά και στο ελληνικό.
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Ξενοδοχείο «ψηφίζει» 
το 45,10% των 
τουριστών

Ανάμεσα στους 3 κορυφαίους προορι-
σμούς της Μεσογείου, που επιθυμούν 
να επισκεφθούν οι τουρίστες μόλις 
αρθούν οι περιορισμοί, βρέθηκε η Ελ-
λάδα, με το 45,10% των ερωτηθέντων 
να δηλώνει ότι θα προτιμήσει ξενοδο-
χειακό κατάλυμα για την διαμονή του 
στη χώρα.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με έρευνα σε 
12 αγορές «στόχους» του εισερχόμε-
νου ελληνικού τουρισμού της Horwath 
HTL, οι πρώτοι σε προτίμηση προο-
ρισμοί της Ελλάδας είναι η Χαλκιδική 
(18,35%), η Κρήτη (15,60%), η Σαντο-
ρίνη (13,76%), η Κέρκυρα & Μύκονος 
(11,93%) και η Ρόδος (11,01%). Ση-
μειώνεται ότι πρώτη στις προτιμήσεις 
ήρθε η Ισπανία (22,04%), ενώ η Ελλάδα 
βρέθηκε στην 3η θέση προτίμησης 
διακοπών (15,01%), ελάχιστα πίσω από 
την Ιταλία (15,70%) που παρά την σφο-
δρότητα της πανδημίας, διατηρεί όπως 
προκύπτει από τη μελέτη, πολύ ισχυρό 
brand name. Οι υπόλοιποι προορισμοί 
με σειρά προτίμησης είναι: Πορτογαλία 
(12,12%), Κροατία (8,13%), Τουρκία 
(4,2%), Κύπρος (4,68%), Αίγυπτος 
(3,58%). 
Ως προς τη διαμονή, αξίζει να ανα-
φερθεί ότι από το 45,10% των ερωτη-
θέντων που προτιμά το ξενοδοχειακό 
κατάλυμα για την διαμονή του, το 
25,21% σκοπεύει να επιλέξει ανεξάρτη-
το ξενοδοχείο, ενώ το 19,89% ξενοδο-
χείο που να ανήκει σε διεθνή αλυσίδα. 
Το 27,02% θα επιλέξει ενοικιαζόμενα 
δωμάτια και βραχυχρόνιες μισθώσεις, 
ενώ άλλο ένα 27,88% θα επιλέξει να 
διανυκτερεύσει σε σπίτι οικογένειας ή 
φίλων.
Βασικό κριτήριο επιλογής προορισμού 
για τους τουρίστες αποτελεί και ο τρό-
πος με τον οποίο η κυβέρνηση της χώ-
ρας που θα επισκεφτούν διαχειρίστηκε 
την πανδημία (26,34%), τα πρωτόκολλα 
υγιεινής και ασφάλειας που έχουν ε-
φαρμοστεί (24,52%) και οι υποδομές 
υγείας των προορισμών. 

«Ανάσα» για τη Β. Ελλάδα ο οδικός τουρισμός
Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφορικά με τον 
οδικό τουρισμό άρχισαν να διατυπώνονται 
από τη στιγμή που άνοιξαν τα σύνορα και 
παρατηρήθηκε μια σχετική τουριστική κί-
νηση, που δίνει ελπίδα στη Β. Ελλάδα.
Πιο αναλυτικά, από τους συνοριακούς 
σταθμούς του Ορμενίου, της Νυμφαί-
ας και της Εξοχής το δεκαήμερο (15-
24/6/2020) πέρασαν συνολικά 42.254 άτο-
μα εκ των οποίων οι 23.101 ήταν Βούλγα-
ροι και οι 5.953 Ρουμάνοι, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Περιφερειακής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. Από το συνοριακό σταθμό του 
Προμαχώνα, όπου γίνεται απλή ταυτοποί-

ηση των Ευρωπαίων πολιτών και όχι πλήρης καταγραφή, κατ' εκτίμηση διέρχονται 
12.000 με 18.000 άτομα τη μέρα, ενώ οι Σέρβοι πολίτες, που πέρασαν το τελευταί-
ες μέρες είναι 13.211 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία του τμήματος διαβατηρια-
κού ελέγχου. Το πρώτο δεκαήμερο από το άνοιγμα των συνόρων ανέδειξε μια σχε-
τική τουριστική κίνηση, ωστόσο οι πρώτοι επισκέπτες από το εξωτερικό ήταν κυ-
ρίως άτομα που έχουν ιδιωτικές κατοικίες και εξοχικά, σύμφωνα με τον Τομεάρχη 
Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρο Θάνο. «Η κεντρική 
Μακεδονία σε σχέση με τη υπόλοιπη χώρα φαίνεται να έχει το συγκριτικό πλεονέ-
κτημα του οδικού άξονα», είπε ο κ. Θάνος και τόνισε: «Εξακολουθούν ωστόσο να 
μας προβληματίζουν οι υγειονομικές συνθήκες αλλά προς το παρόν τα εισαγόμενα 
κρούσματα κορονοϊού δεν είναι τόσα ώστε να ανησυχούμε».

INFOCOM SECURITY DIGITAL WEEK
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ, 14:00 FREE

INFOCOM SECURITY DIGITAL WEEK
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ, 14:00 FREE

INFOCOM SECURITY DIGITAL WEEK
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ, 14:00 FREE
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TUI: Στις 11 Ιουλίου πτήσεις από την Αγγλία στην 
Ελλάδα
Θετικό σήμα για τις ροές τουριστών προς την Ελλάδα εκπέμπει ο μεγαλύτερος 
διοργανωτής ταξιδιών του κόσμου. Ο επικεφαλής της TUI στην Ελλάδα, Γιώργος 
Δήμας, ανέφερε ότι όλες σχεδόν οι αγορές-δεξαμενές για την Ελλάδα, με ελάχιστες 
εξαιρέσεις, θα διοχετεύουν μέσω αυτής επισκέπτες στην χώρα μας. Αν δεν αλλάξει 
κάτι σε σχέση με τα μέτρα για τον κορονοϊό, ξεκινούν πτήσεις από Γερμανία, Σουη-
δία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία και σταδιακά "ανοίγουν" και άλλες αγορές. 
Από 11 Ιουλίου αναμένονται και πτήσεις της TUI από την Αγγλία προς την Ελλάδα, 
ενώ σημαντικό είναι και το άνοιγμα των πτήσεων από τη Σουηδία προς την Ελλάδα 
στις 2 Ιουλίου.
Ο κ. Δήμας ανέφερε ότι αρχικά οι πτήσεις της TUI θα είναι λίγες και οι πληρότητες 
χαμηλές. Ωστόσο υπογραμμίζει ότι μπαίνουν κρατήσεις στα συστήματα της TUI για 
Ελλάδα και τα πράγματα δείχνουν καλύτερα. Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα, Κως, Ζάκυν-
θος είναι οι προορισμοί που παραδοσιακά θα έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο των επι-
σκεπτών της TUI, καθώς τα μικρότερα νησιά για φέτος έχουν το μειονέκτημα ότι σε 
αυτά δεν έχουν ανοίξει τα περισσότερα ξενοδοχεία. Παράλληλα, ο κ. Δήμας στέλνει 
μήνυμα στήριξης στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι 
δυνατόν να μην στηρίξουμε τα ξενοδοχεία που συνεργαζόμαστε. Υπάρχει χώρος για 
όλους.»

Νέα πρωτόκολλα για την 
ασφαλή λειτουργία των 
αξιοθεάτων

Με στόχο την ασφαλή επανεκκίνηση των 
ταξιδιών, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξι-
διών και Τουρισμού (WTTC) παρουσίασε 
την τρίτη φάση των μέτρων, που σχετί-
ζονται μεταξύ άλλων και με το άνοιγμα 
των παγκόσμιων αξιοθέατων.
Σε σχέση με τα αξιοθέατα ανακοινώθη-
κε:
- η ενθάρρυνση των πελατών να αγορά-
ζουν εκ των προτέρων εισιτήρια και η 
είσοδος να πραγματοποιείται σε μικρές 
ομάδες
- η ταυτοποίηση ρεαλιστικών χωρητικο-
τήτων για τα αξιοθέατα, που θα βασίζο-
νται στο μέγεθος των ουρών αναμονής, 
στους χώρους αναμονής, τα pre-shows, 
τη χωρητικότητα των οχημάτων, και θα 
προσαρμόζονται έτσι ώστε να επιτρέπε-
ται η τήρηση της απόστασης
- η χρήση οπτικών συστημάτων για τις 
ουρές αναμονής και ανέπαφων σημείων 
πληρωμής
- η διάθεση προστατευτικού εξοπλισμού 
στο προσωπικό 
- η επαυξημένη καθαριότητα σε σημεία 
υψηλής επαφής
- Απολύμανση καροτσιών, αμαξιδίων και 
αναπηρικών καρεκλών, ει δυνατόν μετά 
από κάθε χρήση
- η διάθεση απολυμαντικών σε χώρους 
υψηλής κίνησης 
- για τα θαλάσσια πάρκα προτείνεται η 
αξιολόγηση ή και η κατάργηση των δια-
δραστικών χαρακτηριστικών εντός των 
υποδομών για παιχνίδι, εάν δεν καλύπτο-
νται από το νερό της πισίνας
- η ενθάρρυνση των επισκεπτών να φέ-
ρουν μαζί τους μειωμένο αριθμό προσω-
πικών αντικειμένων.

Ανακοινώθηκε η λίστα με τα ξενοδοχεία 
καραντίνας 

Υπουργική απόφαση για τα τουριστικά καταλύ-
ματα ανακοίνωσε το υπουργείου Τουρισμού, με 
την οποία δημοσιοποιείται η λίστα με τα ξενοδο-
χεία, τα οποία μισθώνονται αποκλειστικά για την 
προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο 
πλαίσιο της αντιμετώπισης του κινδύνου μετά-
δοσης του COVID 19. 
Η λίστα αφορά σε πρώτη φάση 61 ξενοδο-
χεία καραντίνας, που θα φιλοξενήσουν ήπια 
κρούσματα κορονοϊού, τα οποία δεν χρήζουν 

νοσηλείας. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. Οι Περιφερειακές Ενότητες καλύπτονται πλέον με ξενοδοχείο καρα-
ντίνας και δεν θα υπάρχει υποχρέωση να τηρούν τα υπόλοιπα ξενοδοχεία δωμάτια 
αποκλειστικά για την απομόνωση των κρουσμάτων.
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Γρ. Τάσιος: «Επιδότηση εισφορών για την πλήρη 
απασχόληση»
«Εάν δεν έχουμε κόσμο στα ξενοδοχεία, πώς να μπει μέσα να δουλέψει ο εργαζό-
μενος;» διερωτήθηκε ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ξ. κ. Γρηγόρης Τάσιος, μιλώντας σε τη-
λεοπτική εκπομπή. Ο ίδιος ανέφερε ότι «κλείνει ένας κύκλος προετοιμασίας με τη 
λίστα των ξενοδοχείων αναφοράς και από την ερχόμενη εβδομάδα οι προορισμοί 
θα είναι σε θέση να υποδεχθούν τους τουρίστες. Η Β. Ελλάδα βρίσκει σιγά σιγά 
ένα ρυθμό κυρίως εξαιτίας του οδικού τουρισμού από τα Βαλκάνια, όμως, επειδή η 
χρονιά είναι δύσκολη, όλα τα ζητήματα πρέπει να επιλύονται με διάλογο. «Εάν δεν 
έχουμε επιδότηση εισφορών για την πλήρη απασχόληση και ένα νέο χρηματοδο-
τικό εργαλείο για τα βασικά έξοδα των επιχειρήσεων, προκειμένου να πληρωθούν 
οι επιταγές και οι οφειλές προς την εφορία και το Δημόσιο, πολύ φοβάμαι ότι το 
“γκρι δάκρυ” που ρίχνουμε σήμερα, θα γίνει “μαύρο” από τον Σεπτέμβριο».

Δωρεάν προβολή 
για τις τουριστικές 
επιχειρήσεις της 
Ζακύνθου
Πρόσκληση προς τις τουριστικές 
επιχειρήσεις της Ζακύνθου να προ-
βληθούν δωρεάν στην ελληνική αγορά 
απευθύνουν ο Δήμος Ζακύνθου και 
το Επιμελητήριο Ζακύνθου μέσω της 
νέας καμπάνιας «Πάμε Ζάκυνθο!». 
Σκοπός της καμπάνιας είναι η στήριξη 
των τοπικών επιχειρήσεων εξαιτίας της 
μεγάλης πτώσης που παρουσιάζουν οι 
κρατήσεις από το εξωτερικό. Σύμφωνα 
με σχετική ενημέρωση, η πρωτοβουλία 
αυτή έχει ως επίκεντρο τη διαδικτυακή 
πλατφόρμα www.pamezakyntho.gr, 
στην οποία οι τουριστικές επιχειρήσεις 
της Ζακύνθου μπορούν να αναρτήσουν 
ειδικές προσφορές αποκλειστικά για 
την ελληνική αγορά. 

Σε πλήρη ετοιμότητα το αεροδρόμιο Χανίων
Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το αεροδρόμιο Χανίων προκειμένου με συνθήκες 
ασφάλειας και με πρώτη προτεραιότητα την διασφάλιση της δημόσιας υγείας να 
δεχθεί τις πρώτες πτήσεις από το εξωτερικό. Την διαπίστωση αυτή έκανε υφυ-
πουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς σε επί-
σκεψή του στο αεροδρόμιο Χανίων «Δασκαλογιάννης», στο πλαίσιο των αυτοψιών 
που πραγματοποιεί σε περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, καθώς «ανοίγουν» οι 
διεθνείς πτήσεις.

ΓΓΠΠ: νέα καμπάνια σε 41 πύλες εισόδου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχώρησε στην έκδοση 9 Οδηγιών 
για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τη νόσο COVID-19, καθώς 
από 1η Ιουλίου “ανοίγουν” 41 πύλες εισόδου στη χώρα (27 αεροδρόμια, 7 χερσαία 
σημεία εισόδου και 7 λιμάνια). Κεντρικό μήνυμα της νέας αυτής προσπάθειας 
είναι: Απολαύστε τη Διαμονή σας - Μείνετε Ασφαλείς «Enjoy your stay and stay 
safe». 
Σκοπός της ενημερωτικής καμπάνιας, είναι η παροχή έγκυρης ενημέρωσης. Σημει-
ώνεται ότι σε όλες τις πύλες εισόδου θα υπάρχει σχετική σήμανση με οδηγίες, ενώ 
θα μοιράζεται και έντυπο ενημερωτικό υλικό. Η καμπάνια, η οποία πραγματοποιή-
θηκε σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, την ΥΠΑ, την Fraport και το Διεθνές Αεροδρόμιο 
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», θα βρίσκεται στη διάθεση του κοινού σε τρεις 
γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, έτσι ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση σε αξι-
όπιστη πληροφόρηση για τα μέτρα αυτοπροστασίας.

ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ «ΕΔΑΦΟΣ» ΤΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ 
ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Οι εξατομικευμένες εμπειρίες και 
τα βιωματικά ταξίδια φαίνεται ότι θα 
κυριαρχήσουν στις προτιμήσεις των 
τουριστών μετά την πανδημία, καθώς 
οι σύγχρονοι επισκέπτες προτιμούν να 
αγοράζουν εμπειρίες έναντι πραγμά-
των και αναμένεται να συνεχίσουν να 
τηρούν το social distancing.
Σύμφωνα με έρευνα του Skift, το 67% 
των εύπορων ταξιδιωτών στις ΗΠΑ 
δίνουν προτεραιότητα στις εμπει-
ρίες όταν ταξιδεύουν, ενώ έρευνα 
του Phocuswright διαπίστωσε ότι οι 
επισκέπτες ξοδεύουν το 26% του τα-
ξιδιωτικού τους προϋπολογισμού σε 
εμπειρίες, προτιμώντας τις εξατομικευ-
μένες δραστηριότητες. Το αποτέλεσμα 
είναι πλέον οι ειδικές υπηρεσίες που 
προσφέρονται στα ξενοδοχεία, όπως 
οι χαλαρωτικές αποδράσεις, οι θερα-
πείες ευεξίας και οι περιπετειώδεις 
διακοπές, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον 
παρατηρείται για τοπικές εμπειρίες με 
«πρωταγωνιστή» το φαγητό. Η τοπική 
κουζίνα με υψηλής ποιότητας υλικά 
«παίζει» πλέον ψηλά στις προτιμήσεις 
και θα μπορούσε να αποτελέσει «πόλο 
έλξης» τουριστών στην Ελλάδα.
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Γρήγορο check-in αναζητούν οι business 
ταξιδιώτες

Μια γρήγορη, εύ-
κολη και ευέλικτη 
διαδικασία στο 
check-in, μετά το 
κουραστικό ταξίδι 
τους, επιθυμούν οι 
business ταξιδιώ-
τες, που αποτελούν 
ένα τμήμα πελατών 
σημαντικό για τον 
ξενοδοχειακό κλά-
δο. Προκειμένου να 
τους προσελκύσει 

ένα ξενοδοχείο, πρέπει να προβάλει τις επιλογές μεταφορών, καθώς και το κόστος 
και τις ώρες αναχώρησης, ανάμεσα στους κεντρικούς ταξιδιωτικούς κόμβους, 
το ξενοδοχείο και τυχόν συνεδριακά κέντρα. Με δεδομένο ότι οι ταξιδιώτες βρί-
σκονται εκεί για επαγγελματικούς σκοπούς, η μετάβαση στην τοποθεσία είναι 
σημαντική. Εξίσου σημαντική είναι η εύρεση βολικού χώρου στάθμευσης κατά την 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Σημειώνεται ότι το 43% των ταξιδιωτών κάνει κράτηση 
για διαμονή σε ξενοδοχείο για ταξίδια που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
των εργάσιμων ημερών της εβδομάδας.

Cosmote: υπηρεσία για τις καθημερινές ανάγκες 
του ξενοδοχείου
Μια υπηρεσία που διευκολύνει τον ξενοδόχο στις καθημερινές του εργασίες είναι 
διαθέσιμη από την Cosmote. Πρόκειται για την υπηρεσία hoteliga που, μέσω cloud, 
δίνει τη δυνατότητα στους ξενοδόχους να διαχειρίζονται εύκολα τις κρατήσεις 
τους, αλλά και να έχουν τον πλήρη έλεγχο των καθημερινών εργασιών των ξενο-
δοχείων και των καταλυμάτων τους. Η υπηρεσία hoteliga είναι προσβάσιμη από 
οποιαδήποτε συσκευή (Laptop, Tablet, Smartphone) και έρχεται να ενισχύσει τη 
γκάμα ΙΤ υπηρεσιών της COSMOTE, η οποία, μέσα από σύγχρονα ψηφιακά εργα-
λεία και έξυπνες λύσεις, στηρίζει την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Διατίθεται σε 3 πακέτα, ανάλογα με τις ανάγκες και το μέγεθος των ξενοδοχειακών 
μονάδων.

DYNATECO: ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ

Εξειδικευμένα προϊόντα για την κάλυψη 
όλων των αναγκών υγιεινής καθαρισμού 
και απολύμανσης αιθουσών, δωματίων, 
χώρων υποδοχής και λοιπών κοινόχρη-
στων χώρων του ξενοδοχείου προσφέ-
ρει η εταιρεία Dynateco.
Σύμφωνα με την εταιρεία, τα προϊόντα 
είναι φιλικά προς το περιβάλλον και το 
χρήστη και πληρούν τις προδιαγραφές 
της συνθήκης REACH. Είναι καταχωρη-
μένα στο Γ.Χ.Κ, στον Ε.Ο.Φ, στο Εθνικό 
Μητρώο Χημικών Προϊόντων και στο 
Eυρωπαϊκό Μητρώο Καλλυντικών ανά-
λογα με την κατηγορία τους. Στο χαρτο-
φυλάκιό της περιλαμβάνεται και το συ-
μπυκνωμένο υγρό γενικού καθαρισμού, 
για αυξημένες επαγγελματικές απαιτή-
σεις. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για τον καθαρισμό τοίχων, δαπέδων, 
μωσαϊκών, πλαστικών, τζαμιών, ξύλινων 
επιφανειών, κεραμικών, μεταλλικών επι-
φανειών, οχημάτων. Είναι διαθέσιμο σε 
συσκευασίες των 10 λίτρων.

Με barcode ανοίγει ο τουρισμός
Υποχρεωτικά θα συμπληρώνεται η φόρ-
μα Passenger Locator Form (PLF) από 
όλους τους επιβάτες διεθνών πτήσεων 
προς την Ελλάδα, σύμφωνα με νέα αε-
ροπορική οδηγία (Notam), που εκδόθηκε 
ενόψει της απελευθέρωσης των πτήσεων 
εξωτερικού προς τα αεροδρόμια της 
χώρας από την Υπηρεσία Πολιτικής Α-
εροπορίας (ΥΠΑ) και θα ισχύει έως την 

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020. Οι ταξιδιώτες είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν 
το PLF τους τουλάχιστον 48 ώρες πριν το check in για να εισέλθουν στην Ελλάδα, 
παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το αεροδρόμιο αναχώρησης, τη διεύθυνση 
διαμονής τους, τον χρόνο παραμονής τους στην Ελλάδα καθώς και τα λοιπά στοι-
χεία όπως αυτά καθορίζονται από το έντυπο. Τα στοιχεία αυτά θα συγκεντρώνονται 
σε μία βάση δεδομένων και μέσω της ανάλυσής τους κάθε ταξιδιώτης θα λαμβάνει 
ένα ειδικό barcode, βάσει του οποίου οι αρχές θα γνωρίζουν αν πρέπει να ελεγχθεί 
ή όχι άμα τη αφίξει του στην Ελλάδα.
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Προϊόντα προστασίας και απολύμανσης από την 
εταιρεία Γαλανός
Η εταιρεία Γαλανός, που δραστηριοποιείται στον χώρο των λευκών ειδών από το 
1965 μέχρι σήμερα, διαθέτει μια μεγάλη γκάμα λευκών ειδών, κυρίως για εξοπλι-
σμό ξενοδοχείων. Ο επαγγελματίας, εκτός από λευκά είδη για τις ανάγκες της 
επιχείρησής του όπως είναι τα σεντόνια, οι πετσέτες και τα παπλώματα, μπορεί να 
προμηθευτεί προϊόντα απολύμανσης και προστασίας και για τον Covid 19, καθώς η 
Γαλανός έχει εντάξει στη γκάμα της αντισηπτικά, καλύμματα ξαπλώστρας, τσάντες 
πλυντηρίου και μάσκες προστασίες πολλαπλών χρήσεων από ύφασμα περκάλι με 
σύνθεση 100% βαμβάκι για τις ανάγκες τις περιόδου. Για τους πελάτες προσφέ-
ρεται ένα ευρύ φάσμα στον τρόπο πληρωμής και άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, 
σύμφωνα με την εταιρεία. Τέλος, η εταιρεία προσφέρει και μια σειρά από αξεσου-
άρ μπάνιου κατάλληλα για ξενοδοχεία, όπως τα αφρόλουτρα και τα σαμπουάν, οι 
παντόφλες και τα αρωματικά σπρέι.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΤΕ
Ανακοινώθηκε η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ, όπως προ-
έκυψε από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 28ης 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.
Πρόεδρος: Ρέτσος Α. Γιάννης, ELECTRA HOTELS & RESORTS
Α’ Αντιπρόεδρος: Τάσιος Γρηγόρης, Πρόεδρος ΠΟΞ
Αντιπρόεδροι: Βασιλάκης Ευτύχιος, AUTOHELLAS - AEGEAN - OLYMPIC AIR, 
Καλλίνικος Καλλίνικος, GOLDAIR HANDLING, Τοκούζης Παναγιώτης, Πρόεδρος 
ΣΕΤΚΕ, Τσιλίδης Λύσανδρος, Μέλος ΔΣ ΗΑΤΤΑ
Αντιπρόεδρος Οικονομικών: Γιαννούλης Εμμανουήλ, GIANNOULIS HOTELS & 
RESORTS
Γενικός Γραμματέας: Βερνίκος Γιώργος, VERNICOS YACHTS, Πρόεδρος ΟΚΕ 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Παράσχης Ιωάννης, ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλη: Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος, DOMOTEL KASTRI, Βούλγαρης 
Χαράλαμπος, KONTOKALI BAY RESORT & SPA, Θεοφανοπούλου Μαρία, GREEK 
TRAVEL PAGES, Κοκοτός Φώτιος - Ιωσήφ, ELOUNDA HOTELS & RESORTS, 
Κωνσταντακόπουλος Αχιλλέας, TEMES AE, Κωνσταντινίδης Αθηναγόρας, ΑΙΘΡΙΟΝ 
ΠΑΛΑΣ ΑΕ, Λασκαρίδη Χλόη, ΛΑΜΨΑ AE, Μαρούλης Άρης, MAROULIS TRAVEL, 
Μήτσης Σταύρος, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ MITSIS COMPANY AE, Σακέλλης 
Μιχάλης, Πρόεδρος ΣΕΕΝ, Σμπώκου Αγάπη, PHAEA RESORTS, Στυλιανόπουλος 
Ανδρέας, NAVIGATOR TRAVEL, Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος, ΑΦΟΙ 
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.
Αριστίνδην Μέλη: Καραβίας Φωκίων, EUROBANK, Μαρίνης Άρης, Πρόεδρος 
ΓΕΠΟΕΤ.

Στις 15 Ιουλίου η 
Emirates στην Ελλάδα

Την επανεκκίνηση των δρομολογίων 
της στην Ελλάδα από τις 15 Ιουλίου, 
όπου ξεκινούν τα δρομολόγια Αθή-
να-Ντουμπάι, ανακοίνωσε η εταιρεία 
Emirates.
Παράλληλα, ανακοινώθηκε η επανέ-
ναρξη των πτήσεων μέσα στον Ιούλιο 
προς έξι επιπλέον πόλεις, με το δίκτυο 
της Emirates να καλύπτει πλέον συ-
νολικά 48 πόλεις. Πιο συγκεκριμένα 
οι νέοι προορισμοί περιλαμβάνουν 
από 15 Ιουλίου τη Λάρνακα και τη 
Ρώμη, από 3 Ιουλίου τo Χαρτούμ, το 
Αμμάν από 5 Ιουλίου την Οζάκα από 7 
Ιουλίου και την Ναρίτα από 8 Ιουλίου. 
Όσον αφορά τα μέτρα υγειονομικής 
προστασίας η εταιρεία έχει εφαρμόσει 
ένα ολοκληρωμένο σύνολο μέτρων σε 
κάθε βήμα του ταξιδιού προκειμένου 
να διασφαλίσει την ασφάλεια των πε-
λατών και των υπαλλήλων της, συμπε-
ριλαμβανομένης της διανομής δωρεάν 
ατομικών σετ υγιεινής που περιέχουν 
μάσκες, γάντια, απολυμαντικά χεριών 
και αντιβακτηριακά μαντηλάκια.

Εκδότης-Διευθυντής 
Κώστας Νόστης
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Ελένη Σαραντάκη
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Ανταποκριτές Εξωτερικού:
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Υπεύθυνη Παραγωγής: Ελένη Καπιτσάκη
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